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 املبّينة أسفله ذايتالصحي ال عزلااللتزام بقواعد ال
بعد مالمسة األسطح مالمسة إفرازات اجلهاز التنّفسي، بعد )غسل اليدين ابملاء والصابون بشكل متكّرر  -1

قبل ، احلمامبعد اخلروج من قبل تناول الطعام، مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة،  ضة للمس والتلوث مثلاملعرّ 
   مع إمكانية فرك اليدين مبطهر مائي كحويل مىت كانتا نظيفتني. الكمامة، ...(ارتداء وبعد نزع 

مع )الذهاب إىل احلمام، غسل األفرشة واملناشف واألدابش، ...( لضرورة غرفة اإلقامة إاّل عند اعدم مغادرة  -2
احلرص على عدم خمالطة ابقي متساكين البيت واّّتاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة عند االضطرار للتواصل مع 

)ارتداء كمامة، احرتام التباعد اجلسدي برتك مسافة من اآلخرين ال تقّل عن املرت الواحد، تغطية األنف  أحدهم
 .ورقي(والفم عند السعال أو العطس بثين املرفق أو مبنديل 

بنفسي  وتعهدها ابلتنظيف والتطهري على األقل( يف اليوم مرّات 3بوترية دقيقة  11ملّدة هتوئة الغرفة ابنتظام ) -3
تطهري األسطح املعّرضة للمس و  ابستعمال املواد واملستلزمات الضرورية يوميا وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك

 .متكّرر)مقابض األبواب، مفاتيح اإلضاءة، ...( بشكل 
وبعد   بصفة فرديةمرّتني يف اليوم على األقّل يف صورة استعماله ابلطرق املنصوح هبا تنظيف وتطهري احلمام  -4

 .قيمني ابملنزلامل ابقيكّل استعمال يف حال استخدامه بصفة مشرتكة مع 
وعدم خلطها مع تلك املستعملة من طرف ابقي  استعملها بنفسيألدابش واألفرشة واملناشف اليت اغسل  -1

 متساكين البيت،
قامة بكيس بالستيكي خاص اإلع النفاتات )كمامات، مناديل ورقية، بقاتا أكل، ...( املتتتية من غرفة مج -6

 .هبا وتطهريه مباء اجلافال عند امتالئه إىل حدود ثلثي حجمه ووضعه يف كيس اثين مّث تركه أمام ابب الغرفة
 توفري وسائل احلماية الشخصية ومستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف والتطهري والتصرف يف النفاتات. -7
الفريق الصحي التعاون مع أو الشعور بتدهور احلالة الصحية و  ظهور أعراض املرض عندطلب الرعاية الطبية  -8

 . (، ...)اإلجابة على اهلاتف، اّتاذ اإلجراءات الوقائية عند حضور الفريق ابلبيت املكّلف مبتابعة حاليت الصحية
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